
Secció FISCAL ICAB 
 

  

  RECULL LEGISLATIU DE NORMATIVA FISCAL 
  

El més destacat dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2018  

  
 

 
 

 ORDRE HAC/941/2018, de 05.09.2.018. (B.O.E. de 14.09.2018) Esmena Ordre HFP 
227 / 2017 a aprovació de models 202 i 222 de declaracions individual i consolidada, 
pagaments fraccionats a compte per entitats de capital risc i per a tributació conjunt 
Estat-País Basc. 
 

 ORDRE HAC/941/2018, de 05.09.2.018. (B.O.E. de 14.09.2018) Esmena Ordre HFP 
1978 / 2016 a aprovació de model 231 de declaració d’ informació país per país, 
substitució de l’ annex III. 
 

 ORDRE HAC/941/2018, de 05.09.2.018. (B.O.E. de 14.09.2018) Esmena Ordre HFP 
1978 / 2016 a aprovació de model 231 de declaració d’ informació país per país, 
substitució de l’ annex III. 
 

 RESOLUCIÓ SGT i Pol. Financera, de 26.09.2.018. (B.O.E. de 27.09.2018) tipus d’ 
interès efectiu anual per al quart trimestre natural de 2.018 als efectes de qualificar 
tributariament determinats actius financers.  
 

 ORDRE HAC/994/2018, de 17.09.2.018. (B.O.E. de 29.09.2018) I.B.I, relació de 
municipis al que seran d’ aplicació els coeficients d’ actualització valors cadastrals 
segons la Llei de Presupostos Generals de l’ Estat per al 2.019. 

 

 RECURS D’ INCONSTITUCIONALITAT 5332-2017. (B.O.E. de 28.09.2018) Contra els 
articles 8.3, 20.6, 36.2.b), 37.1. j), i) k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1.b i D.T. 1a Llei 18/2017 
d’ 1.08 de comerçs, serveis i fires. Manté suspensió art. 20.6. 
 

 RESOLUCIÓ Dir. Gral. Treball, de 16.10.2.018. (B.O.E. de 20.10.2018) Dies inhàbils 
per al 2.019.  
 

 ORDRE HAC/1148/2018, de 18.10.2.018. (B.O.E. de 31.10.2018) Esmena O EHA 
3434 / 2007 de 23 de novembre que aprova els models 322, 353 i 039 de comunicació 
de dades en règim especial grup d’ entitats. 
 

 ORDRE HAC/1148/2018, de 18.10.2.018. (B.O.E. de 31.10.2018) Esmena O EHA 

3012/ 2008 de 20 d’ octubre que aprova els models 347 amb termini de presentació 

el 28 de febrer de cada any. 

 
 

 RD LLEI 17/2018, de 08.11.2.018. (B.O.E. de 09.11.2018.) Esmena TR de la LITP i 
AJD, aprovat per RD Legislatiu 1/1993 de 24 de septembre. La quota d’ AJD dels 
préstecs amb garantia hipotecària és despesa no deduïble. Subjete passiu en els 
préstecs amb garantia hipotecària.  
 

 

 REGLAMENT (UE) 2018 / 1595 de 23.10.2.018. (D.O.U.E. de 24.10.2018). Esmena 
Reglament 1126 / 2.008, Normes internacionals de Comptabilitat de conformitat amb 
Reglament CE 1606 / 2002 del Parlament i del Consell, NIIF-23. 
 



 DIRECTIVA (UE) 2018 / 1695 de 06.11.2.018. (D.O.U.E. de 12.11.2018). Esmena 
Directiva 2006 / 112 / CE, relativa al sistema comú de l’ I.V.A.,  respecte al període d’ 
aplicació del mecanisme d’ inversió en els lliuraments de béns i serveis i mecanisme 
contra el frau. 
 

 


